ANSÖKAN/REGISTRERING
– mottagande av animaliska biprodukter
för annat än foderändamål
Djurhälsoenheten
Godkännande för användningen är avgiftsbelagd och
ska betalas i samband med att ansökan skickas eller
lämnas in. Om avgiften inte betalas, tas ärendet inte
upp för prövning (betalningsbekräftelse ska bifogas
ansökan).
Se nästa sida för mer information!

Skickas till:
Jordbruksverket
551 82 Jönköping
jordbruksverket@jordbruksverket.se

A. Sökande/Driftansvarig
Organisations-/personnummer

Namn/Firmabeteckning och adress

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress till kontaktperson

E-postadress dit du vill att beslut/bekräftelse ska skickas (om annan än ovanstående)

Län

Kommun

Fakturadress om annan än sökandes

B. Användningssyfte
De animaliska biprodukterna ska användas i:
forskning och/eller för diagnostisk verksamhet, eventuellt tidigare registreringsnummer
undervisning (även blodspår)

C. Animaliska biprodukter
Ange nedan vad de animaliska biprodukterna kommer att bestå av

D. Kvantitet
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Mottagen kvantitet beräknas uppgå till ca:

kg/år

E. Sökandes underskrift
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i anmälan om anläggning som ett led i vår
myndighetsutövning för ändamålen kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.
Uppgifterna behandlas elektroniskt. Jordbruksverket lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s
institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.
Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta
Jordbruksverket om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.
Postadress

Besöksadress

E-post

Internet

Telefon

Bankgiro

JORDBRUKSVERKET
551 82 JÖNKÖPING

Vallgatan 8

jordbruksverket@
jordbruksverket.se

www.jordbruksverket.se

036-15 50 00

5693-2486
SWIFT: NDEASESS

INFORMATION
Denna blankett gäller för ansökan om tillstånd/registrering för användning av animaliska biprodukter i
forskning, undervisning (även blodspår) och/eller för diagnostisk verksamhet.

Du behöver inte ansöka om tillstånd:
• om du i undervisning ska använda biprodukter från slakt och andra animaliska produkter som var
livsmedel intill tidpunkten för mottagandet
• om du ska använda blod som var livsmedel intill tidpunkten för mottagandet för träning och bedömning
av hundar som är avsedda för sökning efter skadat vilt (blodspår) under förutsättning att blodet härrör
från djur som slaktats minst två veckor innan blodet används
Godkännande för användning är avgiftsbelagd. För att underlätta och påskynda handläggningen ska
betalningsbekräftelse bifogas ansökan.
Avgiften för godkännande för användning till blodspår är 300 kronor och för övriga användningsområden
500 kronor. Avgiften betalas till bankgiro 5693-2486. Ange tydligt att det gäller "Animaliska biprodukter"
samt namn och adress på betalningstalongen. Tillståndet gäller i tre år.
För ytterligare information, se www.jordbruksverket.se/djurprodukter
Observera att eventuellt överblivet material måste lämnas till en godkänd mottagare alternativt
lämnas tillbaka till anläggningen där det hämtades.
För information om godkända mottagare, kontakta Jordbruksverket på telefon 036-15 50 00.

